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چکیده

 " نقد تکویني"  مبتني بر مطالعۀ فرآیند شکل گیري آثار بر اساس "پیشامتن"ها یعني بقایاي مادي برجامانده از طرح ریزي هاي 

اولیه منتهي به شکل نهایي آثار است. این شیوة نقد که در دهۀ 70  قرن بیستم م و ابتدا در ادبیات  پدید آمد و به تدریج  در هنرهاي 

دیگر،  مانند نقاشي نیز به کار گرفته  شد، امروزه در محافل هنري و مجامع علمي، عالقمندان  فراواني یافته و درحال پیشرفت است، اما 

هنوز  درعرصۀ عکاسي به کاربرده نشده است. گاه در نقد و بررسي عکس ها، مواجه با نوعي از شرح مراحل تولید عکس ها و یا  مسائل 

پیراموني خلق آنها هستیم، اما این گزارش ها، مبتني بر اصول و روش نقد تکویني نبوده و اهداف آن را محقق نمي سازند. در این مقاله، 

ابتدا پیدایش و روش نقد تکویني و عناصر مربوط به آن، مانند پیرامتن، پیش متن و پیشامتن، بصورت اجمالي معرفي شده است. پس از آن 

با نگاه به تجارب منتقدان تکویني در عرصه هاي دیگر و بررسي فرآیند هاي خلق عملي عکس، عنصر محوري نقد تکوني یعني پیشامتن، 

در عکاسي، تعریف شده و امکان و شیوة کاربرد نقد تکویني در عکاسي  مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز به عنوان مثال، عکس 

"پسرک با  نارنجک دستي اسباب بازي"  اثر دایان آربُس، تحلیل شده است.
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براي شناخت و ترسیم  روش اجراي نقد تکویني در عکاسي، 
الزم است که ابتدا با  سیر و علل پیدایش نقد تکویني و عناصر 
را  آن  کاربردهاي  و  اهداف  و  آشنا شویم  آن  اجراي  نحوۀ   و 
بشناسیم. پس از آن  باید  به روش کاربرد آن در هنرهاي تجسمي، 
که تاکنون منحصر به نقاشي بوده است توجه کرده و در پایان 
متناسب با  ویژگي ها و هویت زیبایي شناسانه رسانۀ  عکاسي 
و  شیوه ها و گونه هاي خلق  تصویر در آن، به تعیین  جایگاه 
و مصداق هاي عناصر اصلي این روش نقد، بویژه " پیشامتن" و 

شیوۀ اجراي  آن  در عکاسي بپردازیم. در واقع پرسش هاي اصلي 
این مقاله عبارتند از: 

  -2 ست؟   اجرا  قابل  درعکاسي  تکویني  نقد  روش  آیا   -1
مصداق هاي عناصر نقد تکویني و بویژه عنصر محوري پیشامتن  
در فرایند خلق  عکس چه چیزهایي است؟ در این مقاله، مطالب 
بر این اساس و به روالي ارائه شده است که در پایان پاسخ این 

پرسش ها مشخص شود. 
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مقدمه

1 (  پیدایش نقد تکویني

از  زمان  پیدایش" نقد نو"1،  که  در آن  تنها  به متن  توجه مي شد،  
تا  جدیدترین  شیوه هایي که امروزه  در نقد پست مدرن مطرح  
است،  مانند نقد  فرهنگي، تاریخ گرایي نوین، نقد فمنیستي و نیز  نقد 
تکویني، شاهد عدول از آموزه هاي آن و توجه دوباره به خارج  
از ساختار متن آثار هستیم. ظهور واقعي  نقد تکویني  در 1970  
میالدي و  چنانچه  ابداع اصطالح کلیدي Texte  vant  به معناي 
"پیشامتن" را توسط "ژان  بلمن  نوئل" 2 مالک  قرار  دهیم،  دقیقاً  در  
سال 1972 م، در کشور فرانسه بود اّما ریشه هایي در زمان هاي 
پیش از آن داشت. دیدگاه ها و افراد زیر را مي توان در پیدایش این 
روش سهیم دانست:  1- رمانتیسیسم آلماني، که در آن به نویسنده 
و خالقیت فردي او اهمیت فراواني داده مي شد. 2- " ادگار  آلن پو 
" که در قرن نوزدهم، بویژه در اثري با نام " فلسفۀ  تصنیف" به 
شرح چگونگي خلق آثار خود پرداخته و پشت پردۀ خلق آنها را عیان 
ساخت. 3 - " گوستاو النسون" 3 و  بویژه  مشهورترین  نقد  ادبي  
وي  در مورد "نامه هایي از  پل و ویرژیني" 4 –" گوستاو - رودلر"4 
که  به دو شیوۀ نقد بیروني و دروني اعتقاد داشت. موضوع نقد 
بیروني هم،  از  منظر وي،  همۀ  عوامل  و  عناصري  بود که به خلق 
متن منجر مي شود و در نقد دروني هم، از طریق دست نوشته ها 
به متن و پیام هاي آن پرداخته مي شود. 5 - "پي یر اودیا " 5 که 
شاید بتوان او را " نخستین منتقد تکویني" واقعي نامید و براي اولین 
بار، رابطۀ بین نویسنده و اثر او را مورد مطالعۀ علمي قرار داد. او 
معتقد بود که  بازسازي  زندگي فکري نویسنده در دورۀ منتهي به 
آفرینش و بازیابي ترتیب زماني تجلي اندیشه ها و ابداع ها، درک اثر 
ادبي را  بسیار روشن مي کند.  6 - "ساختار گرایي". 7-  مفهوم 
"  ناخودآگاه "فروید". 8- رویکرد"بینا متنیت" 6 . 9– کشفیات جدید 
علمي و تکنیک هاي ابداعي پیشرفته که امکان انجام  آزمایشات و 
مطالعات بر  روي سندهاي برجاي مانده از خلق آثار و یا  تجزیه و 
تحلیل ماّدي خود  آثار را  فراهم  کرد، مانند  آنچه در باستان شناسي 
و  جرم شناسي، در نیمۀ دوم قرن بیستم  مورد استفاده قرارگرفت 

        . (Falconer ,1993, 14( و ) اسد اللهي، 1386، 68 -65(

2 (  روش   نقد تکویني

نقد تکویني به چگونگي شکل گیري و زایش آثار هنري مي پردازد 
و با برنامه و نظمي خاص، با بررسي مدارک و شواهد برجاي 
مانده از مراحل خلق  اثر، یعني  از یافتن موضوع و اندیشۀ اولیه 
تا ارائۀ متن نهایي، فرایند پدید آمدن یک اثرهنري واحد را، تا حد 
ممکن، دوباره ترسیم مي کند و زمینه اي براي درک کامل تر  و  
بهتر اثر و تحلیل هاي مختلف فراهم مي کند. در این شیوۀ نقد، توّجه  
اصلي به پیش از متن، در پیوند با متن اصلي است و به پس از  
متن  توّجه  نمي شود.  همچنین در این روش نقد، منتقد بیش از 
هرچیز بر پیشامتن و دگرگوني هاي صورت گرفته در آن تا  تثبیت 
آن بصورت"متن  نهایي"،  که متني است که نهایتاً از سوي مؤلف 
به مخاطبین ارائه مي شود، تمرکز مي یابد. پیشامتن، صورت هاي 
پردازش عملي الهام اولیه یا " ایماژ" در مرحله "متن پردازي"7 است 
که در  بیشتر موارد بقایایي ماّدي از آن به شکل "دستنوشته"8 در 
ادبیات و یا  " اسکیس" و " اتود" و غیره، در نقاشي باقي مي ماند.  
ناقد تکوین نگر ، تالش مي کند  که  این  موارد  را جمع آوري  و 
دسته بندي نموده و روند تغییرات  انجام  شده  در  آن  از  سوي  
مؤلف را  مشخص کرده و  با  شکل  قوام  یافتۀ  متن  نهایي  مقایسه 
و علل  این  تغییرات  را   پي جویي کند. این  تغییرات  را  مي توان  
عمدتاً  به گونه هایي  مانند کاهش، افزایش، تبدیل، حذف  و جایگزیني، 
در  دو  بعد کّمي  و کیفي تقسیم کرد )نامور مطلق و اسداللهی، 
1388، 4(. علل تحّوالت پیشامتني را باید در زمینه هاي گوناگون 
زیبایي شناسي، روانشناسي،  جامعه  شناسي،  اقتصاد هنر، سیاست 
و غیره جستجو نمود. منتقد تکویني در جستجوي تشخیص این علل 
به کاوش در عرصۀ "پیرامتن" و " فرامتن" و "پیش متن"  مي پردازد 

که هریک در دایرۀ الگوي نقد تکویني، تعریفي ویژه یافته است:  
-   پیرامتن  Paratexte:  شرایط  برون متني،  همانند وضعیت  
خانوادگي، سیاسي،  اجتماعي،  اقتصادي و  از  سوي  دیگر،  جریان ها  

و سبک هاي  هنري، که بر پیدایش اثر تأثیر گذاشته است.
-  فرامتن  Metatexte : مدارک  و شواهد برون متني که اطالعاتي 
از روش کار هنرمند و سیر تکوین اثر به ما مي دهد مانند خاطرات، 
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پیشامتني، مدارک و شواهد بیشتري در قالب طرح و نقاشي و عکس 
باقي مي ماند )نامورمطلق،1386، 104(. "پیر مارک دو بیازي"11 که 
از محّققان برجستۀ  نقد تکویني است، معتقد بود که الگوي تحلیل 
تکویني که از مطالعات نسخه هاي خطي ادبي مدرن ایجاد شده، 
بدون شک، مي تواند به سایر جلوه هاي آفرینش گسترش یابد و 
این، امري طبیعي است. " الموت گریزون "12 نیز گفته است  که: "به 
هیچ وجه توسعۀ نظریۀ تکوین به فراتر از حوزۀ نوشتار ممنوع 
نیست. در واقع، تحقیقات تکویني مرتبط با سایر نظام هاي نشانه 
شناسي غیرنوشتاري بسیارند" )همان، 99(. در عمل نیز منتقدان رفته 
رفته حوزۀ این نقد را به هنرهایي چون نقاشي، موسیقي، معماري 
وشهرسازي و فیلم گسترده اند که نتایج آن در کنفرانس ها و مقاالت 

گوناگوني ارائه شده است13. 
هرچند تاکنون در نقد عکس از روش تحلیل تکویني بهره اي 
برده نشده است،  اما  علي االصول مي توان به این امر اقدام کرد 
که کاري ضروري و ثمربخش خواهد بود. شاید سختي این کار 
برخاسته از زیبایي شناسي خاص عمل عکاسي است که بویژه در 
سبک هاي سّنتي آن در تخالف با شکل هاي رایج بیان در هنرهاي 
دیگر، بیشتر مبتني برگزینش و ثبت کردن بوده است تا ساختن. البته 
در ادبیات عکاسي و نقد عکس، گاه اشاراتي محدود و مشروط به  
ارزش  توجه به عوامل و عناصر پیراموني دخیل در خلق عکس ها 
مي شود اما در واقع، دراین موارد به تغییرات پیشامتني و تجزیه و 
تحلیل آنها پرداخته نمي شود. براي مثال ، "تري برت " 14 نویسندۀ 

کتاب معروف "نقد عکس" مي نویسد:  
»بعضي منتقدان معتقدند که، بیننده نباید توجهي به اظهارات 
عکاس در مورد قصد و نیتشان کند، اما نباید تا این حد هم تند 
رفت. هنگامي که به اظهارات عکاس در مورد نیاتش واقف باشیم، 
مي توانیم آن را بخشي از محیط سبب ساز عکس و جزئي از مدارک 
تفسیر به شمار آوریم« )برت،1381، 78(.  »مي توانیم از هنرمندان 
نکاتي دربارۀ آثارشان بیاموزیم که از هیچ منبع دیگري قابل دستیابي 
نیستند. در پاره اي از موارد مي توانیم از انگیزه هاي هنرمند، ذهنیتش 
به هنگام خلق آثار، روش هاي کارکردنش، منابع الهامش، باورهایش 
دربارۀ هنر و جهان، موضع گیري هایش در قبال سایر هنرمندان و 
جنبش ها، شخصیت هنرمند و نحوۀ  ارتباطش با بینندگان اثر باخبر 
شویم... اطالعات راجع به بعضي یا تمامي این موضوعات ما 
ارزیابي بهتر آثاري که بررسي مي کنیم یاري  را در درک و 

مي دهد« گ)برت، 1381، 264(.

4  ( نقد تکویني در عکاسي 

ویژگي هایي که  نقد تکویني در هر رشته مي یابد، مستقیماً به 
ویژگي هاي پیشامتن ها در آن رشته  بستگي دارد. بنابراین اگر 
تغییرات  ترسیم  جریان  و  پیشامتني  اسناد  به شناسایي  موفق 
پیشامتني در فرآیند عملي خلق مادي15 عکس ها شویم، موفق به 
کاربرد روش تحلیل  تکویني در نقد عکس  خواهیم شد. مسائل 
مربوط به  ابعاد دیگر نقد تکویني، یعني پیش متن و پیرامتن و فرامتن، 

یادداشت ها، گفتگو ها،  نقدها و  عکس ها ي مربوط به شکل گیري 
اثر. پیرامتن ها به دوگونۀ "مؤلفي" و " غیرمؤلفي" تقسیم مي شود.

-  پیش متن Hypotexte : ) زیر متن، متن متقدم (: آثار و یا متن هاي 
مستقل دیگري از همان ژانر و یا ژانرها و رسانه هاي دیگر که به 
صور ت هاي  مختلف، کم یا زیاد،  آگاهانه یا ناآگاهانه، با فاصله هاي 

زماني کم و زیاد، بر خلق اثر توسط مؤلف تأثیرگذار بوده است. 
-  پیشامتن Avant-Texte: شکل ها، طرح ها و نسخه هاي اولیه متن 
نهایي که در تغییر و تحوالت بعدي  به  متن نهایي  ختم مي شود. 

پیشا متن ها  بر دو گونه اند:  "متصل"  و "منفصل".
  نقد تکویني استوار بر این فرض بنیادین است که بین بستر 
فرهنگي و تاریخي و اجتماعي زندگي هنرمند و دگرگوني هاي  پدید  
آمده در متني که در حال  "شدن" و شکل گرفتن است ارتباطي نظام مند 
و قابل پي گیري وجود  دارد. از سوي دیگر، نقد تکویني مبتني بر قابل 
پي گیري  بودن  ارتباط  دگرگوني هاي  اثر در حال شکل گیري 
با ویژگي هاي  فردي و روحي و رواني هنرمند نیز مي باشد. البته 
فرضیه ها یي همانند این در تاریخ  نقد  و مطالعات  هنري  و ادبي  
داراي سابقه  است اما نکته این است که نقد تکویني با تمرکز بر 
مطالعۀ پیشامتن هاي مستند، طرح  و برنامه اي منظم، دقیق، علمي  و  
مستدل براي این کار  پیش مي نهد و بر حدسیات و گمانه زني ها و 
بیان رابطه هایي بي پشتوانۀ محکم تکیه نمي کند. به عبارت دیگر، در 
این روش و در شکل درست  اجراي آن از نتیجه گیري شتاب زده9 

به شّدت پرهیز مي شود. 
  در  نقد تکویني، دیدگاهي پیشرو و جامع نگر به اثر ادبي و هنري 
وجود دارد که امکانات، نیروها و چشم اندازهاي گوناگوني را در 
کنار هم قرار مي دهد که پیش از این غیر قابل جمع پنداشته مي شد، 
مانند توجه همزمان به متن و مؤلف، یا ساختار و فراساختار. 
"لویس  هي"10  تأکید مي کند: » تحلیل تکویني، در محدودۀ  خودش، 
در حال نوسازي برنامۀ ایجاد یک نقد جامع است... کاوش دشوار 
واقعیتي آنقدر پیچیده که تمامي دم و دستگاه پژوهش مدرن نتوانسته  
است تصویرکاملي از آن ارائه دهد ...« )Deppman, 2004, 25 ). این 
ویژگي ها، نتایج تحلیل تکویني را عالوه برکمکي که به درک بهتر  اثر 
مي کنند،   از  جنبه هاي مختلف دیگري نیز داراي ارزش و تأثیر 
وکاربرد ساخته است، یعني: 1 - شناخت تخیل و خلق هنري.  2- 
شناخت ارتباط هنر با سایر  زمینه هاي فرهنگي و اجتماعي.3 - کمک 
به انجام گونه هاي دیگر نقد. 4- درک اهمّیت پیشامتن ها وجمع آوري 

آنها.5-  شناخت هنرمندان و سبک هاي آنان .  6 -  آموزش هنر.

3 ( نقد تکویني  در هنر هاي  تجسمي
 

شناسي  زیبایي  درمباحث  دور،  هاي  زمان  از  هنر  و  ادبیات 
و سبک هاي بیان و روش هاي نقد، اشتراکات فراواني داشته اند. 
از جنبۀ نظر، کاربرد نقد تکویني  در  هنرها، اگر توأم با مالحظات 
الزم باشد، منعي ندارد و تحّقق عملي نیز یافته است. مي توان گفت 
که از جنبه هایي، هنر هاي تجسمي از هنرهاي دیگر  تناسب  و 
آمادگي بیشتري نیز براي این روش  دارد، چون که در آنها از مراحل 
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مي دهند،  در گونه هاي مختلف عکاسي، متناسب با موضوع و 
هدف تولید عکس، تفاوت هاي زیادي دارد. از این منظر، با نگاهي 
کلي درخواهیم یافت که بکارگیري رسانۀ عکاسي، از آغاز دو هدف 
عمده را دنبال کرده است: 1-واقع گرایي  2 - واقع گریزي. این دو 
جهت گیري و دو قطب تجارب عکاسانه، همواره در آثار عکاسان 
قابل جستجو و مشاهده است و صاحبنظران هم به بیان هاي مختلف 
از آن یاد کرده اند. نخستین عکس ثبت شده، یعني "منظره اي از 
پنجره"  اثر " ژوزف نیسفور ني نییپس"18 اثري است واقع گرا  اما 
مي توان "طبیعت بیجان" اثر  "لویي ژاک مانده داگر"19 را نوعي گریز 
از واقعیت موجود به سمت واقعیتي برساخته براي ثبت عکاسانه 
به حساب آوریم ) کوتزل، 1387 ، 37- 36 (.  پس از آن هم، آثار 
کساني که مایل بودند عکس هاي تولیدیشان براي یافتن شأن هنري، 
نقاشي گونه باشد و آثار تلفیقي "تصویر گرایان"20، سرنمونه هاي 
برجسته اي از تمایل به گریز از واقعیت در عکاسي بوده اند. امروزه 
با گسترش عکاسي واقع گریز، براي این دو  قطب، در ادبیات عکاسي 
اصطالحات جدیدي وضع شده است:  Image Taking  یا  عکس 

گرفتن، در مقابل  Image  Making  یا عکس ساختن. 
البته باید متذکر شد که اصوالً مقداري از فاصله گرفتن از واقعیت 
و تغییر یافتن آن در بازنمایي21عکاسانه به صورتي ذاتي در همۀ  انواع 
عکاسي و حتي کاربرد هاي اسنادي عکاسي، که عکاس در آن بیشتر 
سعي مي کند نقش شاهد بي طرف و عامل یک ثبت مکانیکي را ایفا 
کند، نیز وجود دارد. اما در انواع واقع گریزي ارادي، میزان "عاملّیت"22 
) Harris, 2008, 11) عکاس در فرآیند ثبت مکانیکي واقعیت مرئي و 

آماده سازي  و ارائۀ نهایي عکس، نقش بسیار بارزتري مي یابد. 
عاملّیت فعال و مداخله گرانۀ عکاس در این گونه هاي عکاسي، در هر 

سه  مرحلۀ تولید وجود دارد، یعني به ترتیب:   
 1 – در  موضوع مورد عکاسي.   2– در روش ثبت موضوع. 

3–در پردازش آنچه ثبت شده است.
 فرآیندهاي تولید عکس را مي توان با بهره گیري از الگوي 
سه مرحله اي تولید عکس و با توجه به دو گرایش مذکور، بهتر 
شناخت. در عکاسي واقع گرا  اصوالً از دخالت هاي قبل و بعد از 
عکسبرداري پرهیز مي شود و ارادۀ معطوف به خالقیت عکاس 
از طریق انتخاب هایش در مرحلۀ عکسبرداري به فعلیت در مي 
آید.  براي مثال در عکاسي  مطبوعاتي و عکاسي طبیعت و حیات 
وحش، مرحلۀ عکسبرداري داراي اهمیت اصلي است و مرحلۀ پیش 
از عکسبرداري، بیشتر صرف  فعالیت هاي مقدماتي ماقبل متن 
پردازي نهایي مي شود، مانند: تحقیق، پیش بیني، اخذ مجوزها، کسب 
انواع آمادگي ها و رسیدن به محل وقوع رویدادها،  انتخاب و فراهم 
کردن امکانات فني و دسترسي به موضوع )نمودار 1(. در مرحلۀ 
عکسبرداري هم خلق عکاسانه صرفاً بر تعیین شیوۀ ثبت تصویر 
از طریق انتخاب زاویۀ دید و لحظۀ عکسبرداري و مانند آن متمرکز 
است و عکاس در موضوع دخالت مستقیم نمي کند. گاهي خود 
حضور عکاس در حال و هواي موضوع تأثیر مي گذارد که امري 
است ناخواسته و ناگزیر که غالباً سعي مي شود با تدابیر مختلفي به 
حداقل برسد. گونه اي از عکس هاي ساختگي مطبوعاتي هم وجود 

در هنرهاي گوناگون کمابیش همانندي دارند یا الاقل  آسان تر قابل 
پي جویي اند. البته در مورد آنها نیز مالحظاتي ویژۀ هر هنر وجود 
دارد، براي مثال  چون در موارد بسیاري  عمل عکاسي مستلزم 
طي کردن مراحل پیش تولید مانند تهیۀ امکانات و وسایل و تأمین 
مالي و هماهنگي هاي دیگر  و پس از آماده شدن عکس نهایي هم  
نحوۀ ارائه و بازاریابي براي  آن، مسائل  زیادي را شامل مي شود، 
اصوالً الزم است که  فرآیند خلق  عکس، نه یک عمل ساده  بلکه یک 
پروژه )Photo Project( محسوب شودکه طبعاً جنبه هاي مختلف 
پیرامتني در آن مطرح و قابل بررسي خواهد بود. در همین راستا، 
الزم است به تفاوت شاخه هاي گوناگون عکاسي نیز توجه شود، 
زیرا در هر یک،  پیرامتن ها و فرامتن هاي خاصي وجود دارد. براي 
مثال، عوامل پیرامتني مؤثر بر فعالیت یک عکاس خبري یا تبلیغاتي و 
اسناد فرامتني بر جاي مانده از آن تفاوت عمده اي با عوامل پیرامتني 
و شواهد فرامتني مربوط به کار یک عکاس هنري آزاد دارد. تصویر 
1 ، که یادداشتي است که عکاس خبري مشهور، "رابرت کاپا"16 به 
همراه  2 حلقه فیلم براي چاپ به دفتر نشریۀ الیف ارسال کرده است، 

نمونه اي از فرامتن هاي ویژۀ  عکس هاي مطبوعاتي است.  

                            تصویر1- یادداشتي از  رابرت کاپا .

4- 1 (  فرآیند خلق  عکس  
به  باید  عکاسي،  در  ها  پیشامتن  انواع  دقیق  شناخت  براي   
شناخت بهتري از گونه هاي مختلف فرآیندهاي تولید عکس دست 
یابیم. عکاسي  داراي بیش از 100  شاخه و گونۀ مختلف است 
که در قطب ها و گرایش ها و کاربردهاي مختلفي پراکنده اند، اما 
از لحاظ فرآیند تولید، در همۀ آنها، نقطه اي مرکزي  و حیاتي به 
نام "عکسبرداري" یا Shooting وجود دارد، که هویت عکاسي نیز 
بیشتر وابسته به آن است. در ساده ترین عکس ها از حیث مراحل 
تولید، یعني عکس هاي موسوم به " لحظه اي" 17، عمل عکاسي به 
همین مرحله عکسبرداري خالصه مي شود. بر این مبنا، تولید عکس، 
غالباً تکویني سه مرحله اي را پشت سر مي گذارد:  1 - پیش از 

عکسبرداري  2 – عکسبرداري   3 - پس از عکسبرداري. 
روش خلق عکس و اعمالي که عکاسان در این سه مرحله  انجام 

   (http://digitaljournalist.org/issue0710/x_capa_taro01.html(  :مأخذ
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شمار فراوان تر.  7- امکان ترکیب و تلفیق عکس  با ابزارها، رسانه ها 
و آثار هنري دیگر، از طریق اسکن کردن و رایانه. 8- امکان ارائۀ 
عکس بي نیاز از چاپ )نمایش با تاباندن، تلویزیون وCD  و رایانه (. 
9- تکثیر و  به گردش در آوردن سریع درمنابع الکترونیکي و شبکۀ 
 .(Edwards , 2006, 236 – 238; Wells,2006 , 297-303( جهاني وب
این ویژگي ها از منظر بررسي تکوین عکس داراي اهمیت بسیاري 
است. موارد 1  تا 6 ، در مجموع سبب افزایش چشمگیر انتخاب ها 
تحقق  به  را  او  و  مي شود  عکاس  هاي خالقانۀ  گري  تجربه  و 
اندیشه هایي که درسر دارد بسیار نزدیک تر مي کند، اما از سوي 
دیگر، سبب محو شدن بخشي از  شواهد تکوین نیز مي شود. مورد 7 
سبب گسترش و پیچیده تر شدن دامنۀ تکوین عکس و آمیخته شدن 
آن با فعالیت هاي هنري و حتي نظام هاي نشانه اي دیگر و وقوع  
اموري چون "آمیختگي" یا  )Harris , 2008 , 146-148; Hybridity و 
"مال خود کردن"  یا Appropriation  Ibid , 17-18)  مي شود. مورد 
8  سبب حذف مرحله اي اساسي از تولید سنتي عکس است و مورد 

9 نیز سبب توسعۀ جنبۀ پسامتني عکس مي شود.

4 - 3 (  پیشامتن در عکاسي  
اکنون مي توانیم به تشخیص و تعیین مهم ترین عنصر در مطالعۀ 
تکویني یعني پیشامتن بپردازیم. اصوالً پیشامتن ها را باید در مرحلۀ 
متن پردازي یعني شکل گیري مادي نهایي هر اثر جستجو کرد که 

خود بر دوگونه اند: 
1 – پیشامتن منفصل: طرح هاي اولیه براي رسیدن به متن نهایي. 

2 - پیشامتن متصل: از آغاز تا پایان شکل گیري مادي متن نهایي.
عکسبرداري  از  پیش  مرحلۀ  باید  درعکاسي  اساس،  این  بر 
هاي  عکسبرداري  حتي  و  موضوع  سازي  آماده  شامل  نهایي، 
ماقبل عکسبرداري نهایي  را عرصۀ  پیشامتن هاي منفصل و از 
لحظه اي که عکاس در عکسبرداري نهایي دکمۀ دوربین را براي 
ثبت نهایي فشار مي دهد و تصویر نهایي بر سطح فیلم یا حسگر 
دیجیتال ثبت مي شود تا تکمیل و آماده سازي عکس نهایي را عرصۀ 
پیشامتن هاي متصل به حساب آورد )نمودار 1(. بنابراین موارد زیر 

را باید  پیشامتن هاي خلق عکاسانه به شمار آورد:
 4– 3- 1 ( پیشامتن  منفصل

4 – 3 – 1 – 1 ( عکس هاي مقدماتي 
از گرفتن عکس اصلي مي گیرد،  عکس هایي که عکاس قبل 
پیشامتن هاي منفصل عکس نهایي اند. این عکس ها نقش پیش 
طرح ها و مطالعات ابتدایي بر روي موضوع را دارند و به عکاس 
در دستیابي به ترکیب نهایي کمک مي کنند. روشن است که در 

گونه هایي از عکاسي مجال گرفتن چنین عکس هایي وجود ندارد.
4 – 3 – 1 – 2 ( جزئیات صحنه   

عکس از ارتباط میان دوربین و واقعیت مرئي پدید مي آید، بنابراین 
الزم است که در پروندۀ مطالعۀ تکویني یک عکس، گزارش کاملي از 
مکان و شرایط و ابزارهاي نورپردازي و یا چهره پردازي و عناصر 
موجود در صحنه و نیز نوع دوربین و ملحقات آن هم ارائه شود و در 
صورت امکان تصاویر و  نمونه هایي از این عناصر و شرح  فعالیت 

دارد، موسوم به"مستند نما "23 که  اهمیت اسنادي ندارد و بیشتر براي 
تزیین مطالب  و صفحه آرایي بکار مي رود )کوبر، 1387 ، 267(. دخل 
و تصرف در عکس هاي خبري  در  مرحلۀ پس از عکسبرداري نیز 
اصوالً  قابل پذیرش نیست، گر چه هر از چند گاهي چنین کارهایي انجام 
مي شود. مدیریت و انتخاب از میان عکس هاي پرشمار تولید شدۀ 
خبري نیز جنبۀ مهمي است و باید توجه داشت که مدیران مطبوعات 
و دبیران عکس نیز معموالً با مداخله در  انتخاب عکس ها و یا اعمال 
تغییرات و جرح وتعدیل ها درآنها، نقش مهمي در ارائۀ نهایي عکس هاي 
خبري دارند )همان، 154 -153( و )Langton , 2009 , 96). البته در 
همین گونه هاي عکاسي واقع گرا نیز گاه ممکن است در مرحلۀ 
عکسبرداري از ابزارهایي مانند فیلترهاي مختلف استفاده شود و یا  
در  پردازش و چاپ عکس دخالت هایي مانند اصالح اعوجاج هاي 
پرسپکتیوي، تعدیل رنگ و روتوش و کاهش نویز24 و  غیره صورت 
پذیرد که یا به منظور اصالح و تکمیل عمل عکاسي در مقام ابزار  
ثبت واقعیت عیني است )و مؤید این نظرکه عکاسي قادر به ثبت 
کامل واقعیت عیني نیست(  و یا  ممکن است عکاسي را  از  اهداف 
واقع گرایانه فراتر برده و به حیطۀ تجارب خالقانه وارد کند )که 
گرایشي است برخاسته از این باور که حقایق دروني در واقعیت 

.(Edwards, 2006,137-8( )مرئي تجلي کامل ندارد
گریز از واقعیت و به تبع آن بیشترین تنوع در فرآیندهاي تکوین 
مادي عکس، درکاربرد عکاسي به عنوان واسطه اي براي بیان هنري 
تحقق مي یابد، یعني  بخشي از عکاسي که عرصۀ تجربه گري 
خالقانه در جهت بیان فردي است و عناوین و تقسیم بندي هاي 
مختلفي هم دارد. مانند  خالق25، تجربي26، انتزاعي، ذهني27، هنرهاي 
زیبا. گریز از واقعیت در عکاسي در مقام هنر، از گرایش به نوعي 
برداشت ذهني از واقعیت  اما بدون دخالت عملي در واقعیت یا روش 
ثبت آن،  درعکاسي انتزاعي آغاز و به انواع دخالت در  واقعیت 
عیني در عکاسي صحنه سازانه 28 ویا دخالت در مراحل فني پس 
از عکسبرداري در عکاسي تجربي مي رسد. هر چند چنین واقع 
گریزي هایي از آغاز پیدایش عکاسي انجام شده است، اما در چند 
دهۀ اخیر، متأثر از تحوالت فّني و فرهنگي، رونقي بیش از پیش 
یافتــه است )Hirsch , 2009, 341; Barret , 2006 ,185). در نمودار1،   

شیوه هاي گوناگون خلق یک تک عکس، نشان داده شده است. 

 4–  2 ( تفاوت هاي عکاسي آنالوگ و دیجیتال 
دو شیوۀ تولید عکس آنالوگ و دیجیتال، چه از حیث فناوري و 
چه از جنبۀ زیبایي شناختي، شباهت ها و تفاوت هاي معنادار زیادي 
دارند، اما  از منظر سیر مادي  تولید عکس و براساس آنچه گفتیم، 

ویژگي هاي عمدۀ عکاسي دیجیتال این چند مورد است:
1 - امکان مشاهدۀ بي درنگ عکس پس از عکاسي. 2- امکان گرفتن 
عکس هاي بیشتر از موضوع .3- حذف عکس هاي نامطلوب. 4- جدا 
بودن جزئیات عکس )پیکسل ها( از یکدیگر و از پایۀ ثبت تصویر و در 
نتیجه  انجام پذیري تغییرات فراوان و متنوع محسوس و نامحسوس 
دیجیتالي. 5-  ورود پردازش و اصالح عکس به مرحلۀ عکسبرداري 
و در داخل دوربین. 6-  امکان گرفتن عکس هاي پیاپي، با سرعت و 
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عکس انجام شده باشد، تشخیص آن بسیار مشکل خواهد بود. البته 
در موارد بسیار ضروري، مانند اسناد علمي یا حقوقي و امنیتي، 
متخصصان با بهره گیري از تحلیل الگوریتمي داده ها، مي توانند 
دستکاري ها32 را  شناسایي و برمال کنند )وید،1387، 102(. چنین 
کارهایي قاعدتاً به سادگي از دست هر منتقد تکویني ساخته  نخواهد 
بود، اما توجه به آن افق  شیوۀ نقد تکویني را در عرصۀ عکاسي 

دیجیتال ترسیم مي کند.
 4– 3- 2- 2 ( صفحة  کنتاکت    

پس از انجام ظهور فیلم و پیش از چاپ، مرحلۀ مهمي در تکوین 
عکس وجود دارد یعني انتخاب عکس نهایي از میان چند یا چندین 
عکس گرفته  شده  از  یک  موضوع. به این منظور، ابتدا چاپ کوچکي 
از تمامي تصویرهاي ثبت شده درکنار هم انجام مي شود که "صفحۀ 
کنتاکت" )Contact  Sheet  یا  Proof  Sheet( نامیده مي شود. گاه نیز 
ممکن است همۀ عکس ها در اندازۀ کوچک بر روي یک نوار چاپ 
شود که در فرانسه به آن  Bande Témoigne  یا  " نوار شاهد"  
گفته مي شود و از جهاتي نگهداري و استفاده از آن راحت تر است. 
صفحات کنتاکت از مهم ترین پیشامتن هاي فرآیند خلق عکس ها 
هستند و مطالعه و بررسي آنها، در کنار اطالعات فرامتني، کمک  
فراواني به شناخت فرآیند خلق عکس مي کند. این  صفحات در 
اصل  ابزاري هستند براي تسهیل عمل انتخاب و عکاس با بررسي 
براي چاپ اصلي  را  نهایي  نگاتیو  آنها،  عکس هاي کوچک روي 
انتخاب مي کند. با این انتخاب، یک عکس و نگاتیو آن از بقیۀ عکس ها 
جدا شده و پایۀ پیشامتن هاي متصل به عکس نهایي مي شود و به 
این ترتیب، گذر از پیشامتن هاي منفصل به پیشامتن هاي متصل 
هم  صورت مي پذیرد. نگاتیو گزین شده، برخالف روند "خطي"33 
آفرینش در خیلي از هنرهاي تجسمي دیگر،  در  موارد  فراواني،  
آخرین  نگاتیو  ثبت شده ازموضوع نیست  و براي مثال ممکن است 
بیستمین آنها در یک مجموعۀ  سي و شش تایي یک حلقه فیلم باشد؛ 
در این صورت، تمام شانزده  نگاتیو  بعد از آن هم، پیشامتن آن  و 

یک پیش انتخاب براي انتخاب نهایي  بوده اند.
با  مشاهده صفحۀ کنتاکت مي توان سبک کار عکاس در مرحلۀ 
عکسبرداري و سیري که در تهیۀ عکس ها طي کرده است را به 
خوبي شناخت. در واقع  این صفحات را باید معادل دفتر یادداشت 
نویسندگان و یا دفتر طرح هاي اولیه نقاشان محسوب نمود. عکاس 
معروف هانري کارتیه برسون34که معتقد بود براي شناخت سبک 
کاریک عکاس باید کنتاکت هایش را دید، زماني که پذیرش افراد براي 
همکاري در آژانس عکس مگنوم را هدایت مي کرد، ارائۀ کنتاکت آثار 
 .(Lenman, 2005, 138( را براي متقاضیان ضروري اعالم کرده بود
جالب آن که با بررسي کنتاکت آثار خود او به نکتۀ سبک شناسانۀ 
مهمي  پي  مي بریم،   اینکه علي رغم آن که وي مبدع نظریۀ "لحظۀ 
 Single Image( قطعي" در عکاسي است و  به عکاس تک عکس ها
Photographer ) شهره است، مشاهدۀ کنتاکت آثارش گویاي این 

است که بیشتر این تک عکس ها از درون پروژه هاي مفصل تر خبري 
وي بیرون کشیده شده است  )www.nppa.org). عکاسان غالباً به 
راحتي صفحات  چاپ کنتاکت شان را عرضه نمي کنند و  دستیابي به 

هنرمند ارائه شود. اگر عکاس فقط یک عکس هم از موضوعش گرفته 
باشد، این توضیحات ضروري است و اگر عکاس چند عکس بگیرد، 
این ضرورت بیشتر مي شود زیرا در فاصلۀ گرفتن عکس ها ممکن 
است تغییرات زیادي در فرآیند ثبت موضوع ایجاد شود، از جابجایي 
زاویۀ دید گرفته تا دخالت مستقیم عکاس در صحنه و از تغییر نوع 
فیلم و فیلتر تا حتي تعویض خود دوربین. تغییرات کوچک و بزرگي 
که نویسنده و نقاش با خط زدن یا پاک کردن و بازنگاري بر روي اثر 

نهایي انجام مي دهد، در عمل عکاسي به این شکل تحقق مي پذیرد.
4 -3 – 1- 3 (  مواد تصویري  

 در مورد عکس هاي پیوندي که از ترکیب با آثار تصویري 
دیگر مانند نقاشي یا کارهاي گرافیکي  پدید آمده اند )نمودار1(، 
موادتصویري مذکور در واقع پیش متن هاي منفصل غیر عکسي 
عکس نهایي اند و باید اصل آنها و نیز سیر ترکیب آنها با عکس پایه، 

در پروندۀ تکویني عکس نهایي آورده شود.
4– 3- 2 ( پیشامتن متصل

4– 3 – 2- 1 ( نگاتیو  یا فایل عکس دیجیتال  
نگاتیو و معادل دیجیتال آن یعني فایل عکس، پایۀ ضروري 
پردازش و ساختن عکس نهایي است و در همۀ فرآیند هاي تولید 
عکس، به غیر از عکاسي پوالروید، وجود دارد. نگاتیو با عمل "ظهور" 
شکل مي گیرد،  از این رو بررسي چگونگي انجام فرآیند ظهور فیلم  
نیز بخشي از مطالعۀ پیشامتن  است. در بررسي نهایي نگاتیو، حروف 
و اعداد مندرج بر کنارۀ فیلم29 اهمیت ویژه اي دارد زیرا نوع فیلم و 
ترتیب عکس ها و هم در ارزیابي نوع ظهور که از نازکي یا ضخامت 
آنها فهمیده مي شود. در عکاسي دیجیتال همیشه فایل کوچک تري 
با فرمت Exif همراه فایل اصلي عکس ثبت مي شود که بسیاري 
از اطالعات جانبي30بسیاري مانند زمان و تاریخ دقیق عکسبرداري، 
درجات شاتر و دیافراگم و مشخصات و تنظیم هاي دیگر و در واقع 
همان انتخاب هاي عکاس در آن  ذخیره مي شود و قابل مشاهده و 

بررسي است. 
 نگاتیو و فایل دیجیتال، نقطۀ شروع مرحلۀ متن پردازي نهایي 
است و بصورت بالقوه مي توان از آنها  چاپ هاي گوناگوني  بدست 
آورد که داللت هاي معنایي کامالً متفاوتي هم داشته باشند. عمل 
روتوش نیز، بویژه در فیلم هاي قطع بزرگ، بر روي فیلم انجام 
مي شود،که بررسي نگاتیو، وجود آن را مشخص خواهد ساخت. 
بسیاري از عکاسان از اذعان به  این که روتوش انجام مي دهند، 
طفره مي روند اما بررسي فیلم یا عکس چاپ شدۀ آن، پرده از سبک 
 RAW و روش واقعي کارشان برمي دارد. در عکاسي دیجیتال، فرمت
ثبت بي کم وکاست اطالعات بصري دریافت شده از موضوع است 
اما فرمت JPEG  از آغاز با کاهش و تبدیل اطالعات اولیه همراه است. 
انواع روتوش هاي دیجیتال، در دوربین و رایانه بسیار مفصل است، 
از روتوش هاي برنامه ریزي شدۀ خودکار تا انواع پردازش هاي 
دیگر. در صورتي که این روتوش ها و پردازش هاي کامپیوتري در 
الیه31هاي  مجزا ثبت شده باشد، با بررسي فایل کامل عکس، قابل 
تشخیص و نیز قابل برگشت و تغییر دوباره خواهد بود و در غیر 
این صورت، یعني اگر تغییرات مذکور مستقیماً بر روي فایل اصلي 
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و باید شواهدي فرامتني به حساب آید.
 4 – 3 - 3 ( پیشامتن  و عکس هاي ترکیبي

بسیاري از آثار عکاسانه از ترکیب و تلفیق یا هم نشیني دو یا 
چند عکس پدید مي آید، موارد زیر از این دست آثار هستند: مجموعه 
عکس،  نوردهي دوگانه  یا  چندگانه43، عکس هاي پیاپي44،  داستان 
عکسي45، کالژ، مونتاژ، عکس هاي پانوراما، عکس هاي موزائیکي 
و گونه شناسي عکسي46. در این موارد، ضروري است که مطالعۀ 
تکویني در دو محور انجام پذیرد: 1 - تکوین فرآیند خلق هر عکس. 
2 - تکوین فرآیند کنار هم قرار گرفتن عکس ها. در جهتي وارونه نیز  
ممکن است یک عکس واحد، برش خورده و به صورت هاي مختلف 

و خالقانه اي عرضه شود.
تمامي این فنون و روش ها، مستلزم کارهاي تکمیلي پس از 
مرحلۀ عکسبرداري اند و این، اهمیت مرحلۀ سوم تولید عکس را 
آشکارتر مي کند. گاه نیز عکسبرداري پیاپي و بي درنگ به روش 
خودکار انجام مي شود که  علت فني و جنبۀ احتیاطي در برآورد 
میزان مناسب نوردهي دارد )Bracketing ( و یا  راهکاري  است 
براي  به چنگ آوردن بهترین  لحظۀ  عکسبرداري  )عکاسـي ممتد، 
Continuous(. خود این امکان فني هم ابزار خلق اثر هنري مي شود 

مانند سه عکس پي در پي همبسته و معروفي که "ریچارد آودان"47 از 
آهنگساز معروف  ایگور استراوینسکي گرفته است  )تصویر3 (.                                                

 

  تصویر 3-  پرترۀ سه عکسي  ایگور استراوینسکي ، اثر  ریچارد آودون.
مأخذ :

4 -  3 - 4 (  عکس و کلمات 
در بسیاري از موارد نیز عکس با عنوان و یا توضیحات کالمي 
همراه مي شود که این خود پیوند خوردن دونظام نشانه اي مختلف 
است که به هر حال از عکاسي محض فراتر مي رود. در این موارد 
سیر انتخاب عنوان و یا نگارش توضیحات همراه عکس هم باید 
مورد بررسي تکویني قرار گیرد که به این ترتیب اصطالحاتي چون 
نیز خواهیم داشت )نامورمطلق و اسداللهی، 1388،  "پیشاعنوان" 

.)14

4 - 4 (  تغییرات پسامتني در  عکاسي  
در نقد تکویني به  آنچه پس از ارائۀ اثر نهایي اتفاق مي افتد توجه 
نمي شود.  اما  از آنجا که بازتولید بي کم وکاست و "تکثیر پذیري" 
یکي از ویژگي هاي اساسي  و هویت بخش رسانۀ عکاسي است، 

کنتاکت  هاي یک عکاس، اهمیتي در حد دستیابي به نسخۀ دستنویس 
اولیۀ  یک نویسنده یا پیش طرح هاي یک نقاش  دارد. شاید پیش 
از این، به کنتاکت ها توجه زیادي مبذول نشده باشد اما امروزه به 
موازات طرح نگرش ها والگوهاي فرهنگي و هنري جدید، شاهد آن 
هستیم که به این عنصر هم توجه فراواني مي شود35. امروزه  گاه 
خود صفحۀ کنتاکت نیز با شکل بندي هاي برنامه ریزي شده در 
مرحلۀ عکسبرداري، به عنوان یک اثر هنري و متن عکاسانۀ نهایي 

ارائه مي شود.
4– 3  -2 - 3 (  چاپ هاي آزمایشي 

 در مرحلۀ بعدي زنجیرۀ تولید عکس، بویژه اگر خود عکاس 
کار چاپ را انجام دهد توان بالقوۀ تولید عکس هاي مختلف از یک 
پایۀ ثابت، فعلیت مي یابد. ابتدا چاپ هاي آزمایشي36)تصویر 2( و 
چاپ هاي کوچک اولیه37 انجام مي شود تا در مورد ویژگي هایي 
مانند میزان نوردهي و روشنایي و کنتراست و تعادل رنگ تصویر 
نهایي تصمیم گیري شود. همچنین ممکن است عکاس تصمیم  بگیرد 
بخش هایي  از کادر اصلي عکس را با برش دادن حذف کند38. بدیهي 
است که هر یک از  این اعمال، نقش تعیین کننده اي در فرآیند خلق 
عکس  دارند. از این رو آنها را نیز باید نوعي پیشامتن محسوب 
نمود، که به خوبي نشان دهندۀ مسیر عکاس در رسیدن به عکس 

نهایي است.

4– 3 – 2 - 4 ( نسخة اصلي عکس نهایي 
نسخۀ چاپي نهایي عکس، همان متن نهایي است، اما مشاهده  و 
بررسي مستقیم آن مي تواند  نکات پیشامتني مهّمي را آشکار  نماید. 
با مشاهده عکس نهایي مي توان فهمید که آیا چاپ با روش هاي 
معمول مبتني بر هالیدهاي نقره انجام شده و یا از انواع فرآیند هاي 
جایگزین39  استفاده شده است. همچنین  تغییرات و  اصالحاتي که 
پس از فرآوري فني40عکس نهایي انجام مي شود را مي توان با دیدن 
چاپ اصلي عکس تشخیص داد، یعني کارهایي که مستقیماً  و با 
دست بر روي عکس نهایي انجام مي شود مانند برش، تکه چسباني 
)کالژ(، روتوش و نقاشي روي عکس41 و یا رنگ کردن42 )عکس هاي 
دسترنگ(. گونه هایي از  نوشتن مانند امضاء، تاریخ گذاري، ذکرتعداد 
چاپ و غیره هم بیش از آنکه جزو متن باشند، نقش حاشیه اي داشته 

 (http://www.geh.org/taschen/htmlsrc14/m197600460001_
ful.html(

(http://www.dshed.net/digitised/neighbourhood/
resources/making_test_strip.html (

تصویر2- چاپ آزمایشي نواري.
مأخذ :
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غیر عادي عکس مي گرفت: » آنها از آن نوع آدم هایي بودند که با 
هیچکس نمي توانند رابطه برقرار کنند، اما او مهارت عجیبي در برقراري 
رابطه با آدم ها داشت، حتي با رواني ها و عقب افتاده ها «  )البو ،1382، 
26 (. با گونه اي کنجکاوي همدالنه با سوژه هایش نزدیک و صمیمي 
مي شد. گونه اي غم زدگي شخصي داشت که نهایتاً سبب خودکشي او 
شد و این روحیه در انتخاب موضوعات و لحظه هاي عکسبرداري اش 
نقش داشته است چنان که خودکشي اش را با توجه به آثارش پیش 

بیني پذیر دانسته بودند )اسماگوال، 1381، 295-304(.
ب  (  فرامتن ها:   ب– 1 (  فرامتن غیرمؤلفي:  1-صحبت هاي" کالین 
وود" 51 یعني  همین پسرک بازیگوش عکس ها، 40 سال بعد از گرفته 
شدن آنها ، در حالي که خود اکنون پدر دو فرزند است؛ او در مورد 
این لحظات گفته است: "باید بگم که یک رابطۀ احساسي واقعي با اون 
کودک، یعني  با من  برقرار کرد،  دورۀ کودکي من دلپذیر نبود. پدر 
و مادرم وقتي که من خیلي کوچک بودم از هم جدا شده بودند. من 
آسم داشتم. همیشه احساس مي کردم که نمي تونم نفس بکشم و 
به شکل هاي مختلفي تنها بودم. من پسري بودم که مشکالت زیادي 
داشت. "روزي که آرُبس از او عکس گرفته بود، وود طبق معمول 
در سنترال پارک مشغول زدوخورد در یک جنگ خیالي بود: "... اون 
درختچه هاي پشتي، جایي بود که ما جنگ بازي مي کردیم. اون 
نارنجک یکي از دو نارنجکي بود که  من خریده بودم و اون یکي دیگه 
رو از پنجرۀ آپارتمانمون به بیرون پرت کرده بودم. وود  چیز زیادي 
از چند دقیقه اي که با آرُبس گذرانده بود به یاد نمي آورد و او را دیگر 
هرگز پس از آن بعد ازظهر در پارک ندیده بود: "یک جور غمي در 
او بود که همون رو در من هم  دیده بود. آرُبس  مجذوب  این  نیاز، 
که آن زمان در من خیلي زیاد بود شد: نیاز به پذیرفته شدن، ارزش 
داشتن یا مورد توجه قرار گرفتن. من کارگرداني نشدم ولي یک جور 
هماهنگي بین مان بود، تقریباً اینکه،  این چیزیه که مي خواي؟ . . ."  او 
حالت چهره اش را هم  "عصباني" ) Exasperated (  توصیف مي کند 

.) www.sfgate.com(

2 - سایرنقل قول هاي مرتبط با خلق این عکس، مانند این نقل قول 
در مورد حضور وي در پارک ها: » همان دور وبرها مي پلکید و 
لبخند مي زد، چون کمکي خجالتي هم بود. مامیافلکس هم یک ریز کار 
مي کرد. صبر مي کرد آدم ها آرام بگیرند یا آنقدر عصبي شوند که 
حالتشان درست عکس آرامش شود، اما درست با همان  تأثیرگذاري« 
)البو، 1363، 22 (. 3-عکس هایي مانند تصویر5، گرفته شده توسط 
" گري وینوگراند" 52 که او را با همان دوربین و در همان مکان نشان 

مي دهد و به درک ما از شرایط خلق این عکس کمک مي کند.      

تغییرات پسامتني هم در آن اهمیت ویژه اي دارد که به نوعي مي تواند 
در دایرۀ مطالعات این روش نقد قرار گیرد. اتفاقات  پسامتني، یعني 
پس از نخستین  ارائۀ هر عکس، بسیار متنوع و قابل توجـه اند، از 
انتخـاب هاي جدید از میان یک مجموعه عکس قبلي و چاپ هاي 
دوباره و گاه بسیار متفاوت از اصل اولیه، شامل تغییر در اندازه 
و کاغذ و نوردهي و روتوش ها و جرح و تعدیل ها گرفته تا تغییر 
در نحوۀ ارائۀ یک عکس که همه باعث تغییر معنا و تأثیر یک عکس 
مي شود. تغییرات اعمال شدۀ پسامتني علل گوناگون زیبایي شناسانه، 
اجتماعي، سیاسي و اقتصادي  دارند. برا ي مثال، در سال جاري 
در کاربرد تصویر هنرپیشۀ فرانسوي، آلن دلون، که سال ها قبل 
گرفته شده است، بر روي جلد روزنامۀ فیگارو )30 آوریل 2009 ( 
براي  تبلیغ نوعي عطر، سیگاري  که بین انگشتانش دیده مي شد، با 
روتوش حذف شد. علت این تغییر  پسامتني، پیرامتن هاي تجاري و 
فرهنگي بوده است.گاه نیز یک عکس از  ژانري  به ژانر دیگررفته و 
هویت و معناي تازه اي مي یابد. در واقع روح تعلیق و نامتعین بودن 
ذاتي معناي عکس، در نحوۀ ارائه و کاربردهاي آن هم حضور دارد 
و اینگونه است که نقد تکویني، کارهاي زیادي براي انجام در این 
جنبۀ عکاسي دارد و بخش مهمي از  پروندۀ تکویني هر عکس باید به 

سرنوشت عکس، پس از ارائۀ اولیه  اختصاص یابد.

یك مثال :   
در اینجا، به مقتضاي مجال و صرفاً  براي معرفي عملي عناصر 
نقد تکویني در عرصۀ عکاسي، توضیح وتحلیل مختصري از این 
عناصر در مورد یک عکس معروف ارائه مي شود:  عنوان عکس: 
آرُبس"49،   "دایان  اثر  نارنجک دستي اسباب بازي"48   با  "پسرک 

نیویورک ، 1962  ) تصویر 4 (.               
الف ( پیرا متن ها: براي شناخت پیرامتن هاي دور و نزدیک این اثر، 
باید  به مطالعه و شناخت  شرایط اجتماعي و تحوالت  فرهنگي  و 
هنري  و بویژه تحوالت عکاسي بعد از جنگ دوم جهاني و عکاسي 
مد  پرداخت . همچنین الزم  است وقایع زندگي آرُبس و عقاید و 
افکارش را با مراجعه به کتاب ها و نقدها و مقاالت و معرفي هاي 
بي شمار او در منابع گوناگون مطالعه نمود50. براي نمونه، در مورد 
سبک  او در این گونه از آثارش، نظرات فراواني اظهار شده است 
ماننــد این نکات:  از حاشیــه نشینان جامعۀ فرهیختـــه  و افراد  

 تصویر 4- پسرک با نارنجک دستي اسباب بازي.
(http://jesusangelortega.wordpress.com/2009/08/31( : مأخذ  

تصویر5- عکسي از آُربس در سنترال پارک نیویورک، اثر گري وینوگراند .               
(http://jesusangelortega.wordpress.com/2009/08/31( : مأخذ  
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                          تصویر7- کنتاکت شمارۀ 1341.
(/http://jesusangelortega.wordpress.com/2009/08/31( :مأخذ  

در عکس 8 که عکس انتخاب شدۀ نهایي است، پسرک نارنجک 
اسباب بازي را در دست راست مي فشارد و با دست چپش  نارنجکي 
خیالي  را گرفته  و حالتي عصبي به صورتش داده است. در عکس 9  
دست هایش را به پشت سر برده و با دهان صدا در مي آورد. در سه 
کادر اخیر زني هم در پشت سر اوست که از کادر بیرون مي رود. 
در دو کادر 1 و 11 پسرک حالت هایي سرخوشانه دارد و در کادر 
12 اصالً  افراد  دیگري دیده مي شود. عکاس نهایتاً کادر هشتم را 
براي چاپ برگزیده است، به این ترتیب عالوه بر کادرهاي 1 تا  7، 
کادرهاي 9 و10 و11 نیز در عین این که بعد از عکس نهایي گرفته 

شده اند، پیشامتن هاي منفصل  آن محسوب مي شوند 
ت– 2(  پیشامتن هاي متصل: ما به نگاتیو این عکس یا چاپ هاي 
اولیۀ آن دسترسي نداریم، اما در مجموع باتوجه به این ژانر عکاسي 
و سبک کار آرُبس مي دانیم که یک چاپ عادي از نگاتیو صورت 
گرفته و همانطور که در تصویر 8  نیز دیده مي شود، وي عکس 
نهایي را بدون حذف و اصطالحاً Full  Frame چاپ کرده است. او در 
سال هاي تازه کار بودنش، گاه از دور از افراد عکس مي گرفت و بعد 
کناره هاي عکس ها را پس از چاپ مي برید تا نزدیک تر بنظر آیند، اما 

بعدها طرفدار سفت وسخت برش ندادن عکس ها شده بود. 

تصویر 8- عکس چاپ شده نهایي در دست  آرُبس.
(http://jesusangelortega.wordpress.com/2009/08/31( : مأخذ

 ب- 2(  فرامتن مؤلفي: براي یافتن فرامتن هاي مؤلفي این عکس 
باید در این اسناد به جستجو پرداخت: -  مجموعۀمفصـل گزیــدۀ 
یادداشت ها و نامه هایش با عنوان مکاشفات )Revelations(  که 
درسال 2003  منتشرشد - سالنامه اي که وي طي حدود 12 سال، 
از1959 تا زمان مرگش در1971 امور روزمره اش را در آن یادداشت  
مي کرد )تصویر6 (-دفترچۀ کاري که در آن ایده ها ونقل قول ها و 

تأمالتش را ثبت مي کرد.

تصویر 6- دفترچۀ کاري دایان آرُبس.
     (http://professionalreviews1.blogspot.com(  :مأخذ

پ( پیش متن ها:  پ – 1 (  پیش متن هاي غیرمؤلفي: آثار عکاس 
آلماني "آگوست ساندر"53 که در حدود دو سال قبل از گرفتن این 
عکس  توسط "ماروین ایزري یل" 54 به آرُبس معرفي شده بود. در 
سال گرفتن همین عکس  نیز مجدداً  از سوي منتقد معروف "جان 
سارکوفسکي" 55 پس از دیدن عکس هایش  بر شباهت آثارشان تأکید 
شده بود. آثار عکاسان دیگري که بر کار او تأثیرگذار بوده اند مانند: 
الکسي  ، برنیس آبوت57 و  هانري کارتیه برسون، رابرت فرانک56 
برودویچ 58 )البو، 1363، 19 (. با بررسي آثار این عکاسان، مي توان 
تأثیرات پیش متني آنها را بر  آثار آرُبس و از جمله  این عکس  شناخت. 
پ– 2( پیش متن هاي مؤلفي: عکس هاي مشابه  دیگري که آرُبس از 
انسان هاي ویژۀ محیط اطرافش و بویژه نوجوانان گرفته و همچنین  
عکس هاي زیادي که در همین مکان یعني سنترال پارک نیویورک 

گرفته است. 
ت- پیشامتن ها:  ت– 1( پیشامتن هاي منفصل: تعداد 10 عکس دیگر 
از همین موضوع، در  صفحۀ کنتاکت شمارۀ 1341 )تصویر7( حاوي 
عکس مذکور. عکس ها با یک دوربین دولنزي انعکاسي گرفته شده 
و کیفیت خیلي خوبي دارند. آرُبس این دوربین را در همین سال، به 
توصیۀ  سارکوفسکي بجاي دوربین نیکون 35 میلیمتري اش برگزیده 
بود و سبک شاخص وي نیز پس از  این انتخاب  بود که  به سرعت 
شکل گرفت. با دقت به اعداد راهنماي موجود در کنارۀ عکس ها، ترتیب 
زماني گرفتن عکس ها مشخص مي شود و مي توانیم سیر عکس هاي 
گرفته شده و رفتار عکاس و ژست هایي که  پسرک گرفته است را 
دنبال کنیم. او به سوي پسرک رفته و ارتباط آرام و دوستانۀ یک 
سوژه و عکاس میان آنها برقرار شده است. قاب هاي 1 تا 4 حاالتي 
آرام وعادي هستند و در یک مکان از پارک گرفته شده اند. عکس بعدي 
در محلي دیگر و جلوي یک آبخوري گرفته شده است. در عکس6  بر 
اثر  تحرک سوژه،  یکي از بندهاي لباسش افتاده است.                                                                     
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تأمل برانگیز  است. در مجموع مي بینیم که عمل عکاسي وي ساده 
و مستقیم بوده و اثري از  گرایش به ترفندهاي ویژه و حتي زوایاي 
دید خاص یا هرگونه دخالت فني در قبل و بعد از عکاسي نیز  در آن 
دیده نمي شود. همچنین درمي یابیم که وي عالوه بر اینکه همواره 
به عکاسي از افراد غیرمعمول عالقه داشته است، در افراد عادي تر 
نیز  در پي ثبت لحظات و حاالت و برون فکني هاي غیرعادي و  وهم 
گونه اي بوده است که به نوعي  بیانگر تنهایي و هراس پنهان در 

سرشت بشر باشد؛ چیزهایي که در نگاه عادي به چشم نمي آیند. 

ث (  تحلیل 
حال مي توان بر اساس این اطالعات فرامتني و پیشامتني، فرایند 
خلق این عکس را بازسازي و با بررسي تغییرات پیشامتني، سیر 
پیشرفت طرح هاي ذهني عکاس را در پیوند با عکس نهایي تحلیل 
کرد و تأثیرات پیرامتن هاي مختلف را در سیر خلق عکس شناخت و 
به اهدافي چون درک بهتر و غني تر این عکس  یا سبک شناسي کار 
عکاس و یا تحلیل هاي روانشناختي و جامعه شناختي دست یافت. 
براي مثال مي توان با بررسي دقیق فرآیند خلق این عکس، عادات 
کاري )Work Habits) آرُبس را، هم در نوع انتخاب موضوع وهم در 
روش کار و نحوۀ پرداخت نهایي مشاهده کرد و به شناخت کامل و 
دقیقي از سبک کار وي رسید: در یک بعدازظهر، وي با حضور در 
مکاني که قبالً با آنجا و وقایع و افرادي که در آنجا وجود داشته اند 
آشنا بوده، از قبل آمادۀ عکاسي و مترصد یافتن سوژه بوده است. 
با پسرکي که ویژگي هایي نسبتاً خاص،که همواره براي وي در کار 
عکاسي جذاب بوده است، مواجه شده و تصمیم به عکاسي از وي 
مي گیرد. ارتباط صمیمانه و راحتي با او برقرار مي کند و پسرک هم 
به جلب توجه و انجام حرکاتي بازیگوشانه و مضحک مي پردازد. 
آرُبس  طي مدتي حدود  پانزده دقیقه، در یکي دو مکان نزدیک به هم، 
در حالي که کودک سرگرم نمایش است، با زاویۀ دیدي معمولي و بي 
تغییر و با حفظ فاصله اي ثابت، تعداد 11 عکس از کودک مي گیرد. 
در مرحلۀ انتخاب، او هشتمین کادر را براي چاپ  انتخاب کرده که 
در آن، پسرک  برخالف کادرهاي دیگر، یک لحظه  حالت عصبي  
غریبي از خود بروز داده است. نوع این انتخاب، بسیار قابل توجه و 

به دلیل آن که رسانۀ عکاسي، معطوف به جهان واقعیت مرئي 
است و سیر تکوین عکس، در سه مرحلۀ  پیش از عکسبرداري و 
عکسبرداري و پس از عکسبرداري، توأم با اعمال فیزیکي و بیروني 
و بهره گیري از ابزارها و پدیده هاي ملموس است، از مراحل مختلف 
تولید عکس، شواهد و مدارک تکویني  زیادي بر جاي مي ماند که 
مي توان با مشاهده و بررسي  دقیق و روش مند آنها در کنار توجه به 
شرح مراحل تولید از زبان عکاس و دیگران، سیر فرآیند خلق عکس ها 
را به خوبي ترسیم کرده  و مورد مطالعه  قرار داد. پس مي توان نتیجه 

گرفت که روش نقد تکویني در عکاسي قابل اجراست.
اگرچه  در فرآیندخلق عکاسانه، پیشامتن هایي از جنس پیش 
نویس و پیش طرح هایي که در ادبیات و نقاشي مطرح است،  وجود 
ندارد، اما عناصري با همان نقش وجود دارد که باید پیشامتن عکس 
یا "پیشا عکس" به حساب آید. این پیشامتن هاي عکسي، در عکاسي 
واقع گرا بیشترمربوط به مرحلۀ دوم تولید عکس و روش ثبت موضوع 
است، مانند عکس هاي مختلفي که عکاس از یک صحنه مي گیرد. در 
عکاسي واقع گریز، در مجموع گونه هاي متنوع آن،  پیشامتن هایي 
مربوط به هر سه مرحلۀ تولید عکس وجود دارد از اجزا و عناصر 
مربوط به عکس هاي ساختگي و مواد تصویري مربوط به عکس هاي 
ترکیبي که  پیشامتن هاي منفصل عکس هاي نهایي اند گرفته تا نگاتیو 
و چاپ هاي آزمایشي که پیشامتن هاي متصل عکس نهایي اند  و حتي 

خود عکس نهایي. در این میان، صفحۀ چاپ کنتاکت عکس هاي گرفته 
شده، که گذر از مرحلۀ پیشامتن هاي منفصل به مرحلۀ  پیشامتن هاي 
متصل، با انتخاب نگاتیو نهایي براي چاپ به کمک آن صورت مي پذیرد، 
اهمیت بسیار زیادي در شناخت روند تغییرات پیشامتني یک عکس دارد.

امروزه عکاسي پس از تحوالت فني و فرهنگي پیش آمده، در قلب 
هنرها و رسانه ها  قرارگرفته و حد واسط بسیاري از تجربیات فرهنگي 
و هنري است. عمل خلق مادي عکس، از سویي چنان که در آثار متنوع 
عکاسان امروزي دیده  مي شود، به آمیزه اي از ثبت عکاسانه و 
هنرهاي دیگر )مانند نقاشي، طراحي صحنه و چیدمان و پرفورمنس 
Performance ( تبدیل شده و فرآیندي غیر خطي و پیوندي و بسیار 

پیچیده تر و مفصل تر از پیش یافته  است و از سوي دیگر شمار بیشتر 
و بازتولید و گردش و انتقالي آسان تر از قبل یافته است، از این رو باید 
اذعان نمود که نقد تکویني در عرصۀ عکاسي با مسائل، چالش ها و 
چشم اندازهاي  تازه و گاه غیر مترقبه اي روبروست که طرح و بررسي 
آنها از طرفي سبب غناي این روش نقد و از سوي دیگر سبب غناي 

مطالعات نقادانه در زمینۀ عکاسي خواهد بود.   
در پایان پیشنهاد مي شود با توجه به اهمیت عناصر پیشامتني در 
مطالعۀ روند و سبک کار عکاسان، توجه بیشتري به جمع آوري و 
بایگاني این موارد بویژه  در مورد کار و آثار عکاسان برجستۀ ایران 

مبذول شود.

نمودار 1-فرآیند خلق ماّدي عکس.

نتیجه
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پي نوشت ها

1  New  Criticism.
2  Jean  Bellemin-Noel.
3  Gustav Lanson.
4  Gustave  Rudler.
5  Pierre  Audiat.
6  Intertextuality.
7  Textualization.
8   Drafts.
9  Finalism.
10  Louis  Hay.
11  Pierre-Marc  de  Biasi.
12  Almuth  Gresillon .

13  مرکز  ITAM   در  فرانسه،  که نخستین پژوهش ها ي  ارزنده  را  در بارۀ  نقد تکویني در  ادبیات به  انجام  رسانده بود  پس  از گذشت مدت  دو دهه  
از  رسمیت  یافتن  نقد تکویني، به  کاربرد  آن  در  علوم  و هنر هاي  دیگر  توجه  کرد و در سال هاي 1992 – 1994  مطالعۀ  میان رشته  اي  تحت  
عنوان "هنرها  و علوم  : بایگاني آفرینش" را  طي همایش هایي  سامان داد . حاصل کار هم  در دومین  کنگرۀ بین المللي نقد تکویني  در دو  بخش تکوین  
  : ) Interdisciplinary( نوشتار علمي و رویکرد تکویني  آثار  هنري  ارائه  شده است کنفرانس  علمي  با عنوان  " نقد تکویني در  زمینه اي  بین رشته اي
ادبیات، هنرهاي تجسمي ، تئاتر ، موسیقي "  نیز  در مارس 2007  در دانشگاه ایلي نوي  آمریکا  )IUCI ( با همکاري مرکز ملي  پژوهش هاي 

علمي فرانسه )  CNRS)  برگزار شده است .
14   Terry  Barrett.
15  Practical  Fabrication  of  Artwork.
16  Robert  Capa.
17  Snapshots.
18  Joseph  Nicephore  Niepce.
19  Louis  Jaques Mande Daguerre.
20  Pictoralists.
21  Representation.
22  Agency.
23  Docudrama  يا  Staged Photojournalism.
24  Noise.
25   Creative .
26  Experimental.
27  Subjective.
28  Staged.
29  Numbers  Edge يا  Key Cods .
30  Meta Data.
31  Layer.
32  Manipulations.
33  Linear.
34  Henri  Cartier – Bresson.

35  رویدادهایی چون فروش کنتاکت هاي عکس هاي معروف توسط آژانس مگنوم یا  چاپ کتاب هایي از کنتاکت هاي عکاسان معروف و نمایش آنها در 
نمایشگاه ها .

36 Testing Strips , Test Prints.
37  Work Prints, Small Prints.
38    Cropping  و Trimming.
39  Alternative Processes  يا همان  Hand  Made Prints و Creative  Photo Printmaking .
40  Post Processing .
41  Over Painting.
 42  Hand Coloring.
43  Double exposure  و Multiple  Exposure.
44 Sequence.
45 Photo  Story  و يا  فتورمان  Photo Romance.
46  Photographic Typologies.
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47 Richard  Avedon.
 48 Child with hand Toy grenade.
49 Diane Arbus.

50  چند منبع براي مطالعه در این مورد : کتاب نخستین نمایشگاه کامل آثار وي ،  که پس از مرگش ،  در سال 1972  برگزار شد  ، ویژه نامه مجلۀ معروف 
Aperture   درمورد او و آثارش که  در زمان حیاتش منتشر شد .  فیلم  " پوست  خز " ) Fur ( به کارگرداني  رابرت شین برگ ، محصول 2006  .

51 Colin  Wood.
52 Garry  winogrand.
53 August  Sandre.
54 Marvin  Israel.
55 John  Szarkowski .
56 Robert  Frank.
57 Berenice  Abbott .
58  Alexey  Brodvitch.
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